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VAl DB RBDACTIB

De openingszin van elk nteuw bulletin bedenken i8 e.n van
de lastigste klussen bij de redactionele voorbereidtns.
B1gen1ijk zou die zin elke keer kunnen lui~en 'het gaat
goed met ons aller Streekauseua'. Die steeds herhaalde zin
_g dan saai worden, de achterliggende gedachten zijn dat
zeker niet, want als er Mn gebied is waar je voortdurend
aandacht aan moet blijven schenken dan is het wel het
museumwerk. Zeker in een uit de kluiten gewassen
vrijwilligersorganisatie als ons museUD ben je altijd
bezig.
Verheugend is 'dan ook te aernn dat er _uen
zijn dl.
inzien dat er nog veel (BUaeu.owerk list dat .aet worden
gedaan. De beer W. Tlala.n uit '•••Ora ••.••• l beJaoort tot
die groep. H1j .••ldd. zich lntUleeJl al Wlar aat.la ••anden
geleden ••t het aanboel ,.laMl belallialoa. op het ••• 0 te
ko••n Wlrt.n. li.t a.n paar uur plr ••at, laar vijf volle
dasan per ••• k. Iladel1jk we.r v.r.t.rt1nl voor de v.le
dasaliJn tarusk.r.nd ••• rklaa~den •• a•• t huishoud.lijke
Wlrklaá~.d.n verricbt d. b•• r Ti.1 •••n. de belaaarijkate
••••• tDat' 'in d. a,,.lapen v.r.1alP8ri a4a, •• n aantal
typltlOb ••••.• inhoud.lijke taken, loal. kl.lD.
.
reetaurati •• an and.rbaud van de verla •• lingen. Ook d.
lDve1ltariutl. wrd door bea _t voartvar.D4heiel t.r hand
s.no ••n. De In b.t ••.•
rl.d.n ontetane achtaretanel 1n h.t
werk 'wordt nu
ao aar zanr wgewerkt
tot opl uchting
van .en ieder dre het Str •• tmu.ua e.n war. bart toedraagt.
De heer Tle1e_n kan er zeker van zijn thau 1108 vrienden
en vriendinnen erbij te hebben, want zo sroot i8 onze kring
intussen ook geworden.

1,••

Steun voor het werk van het Streekmuseum blijkt ook nog
wekelijks uit de schenkingen die worden aangeboden. !en
drietal bijzondere aanwinsten verdienen hier bijzondere
vermelding. Zo verwierf het DlUSeUlieen vroeg 19. eeuWB
hollands porseleinen serviea. waarop gekleurde afbeeldingen
van een aantal Hoeksche~r4ee
dorpsgezichten ataau. Die
afbeeldingen zijn identiek aan de situatiea zoal. L. van
Ollefen en R. Bakker._die ~erseven in hun uit 1703 .
daterende leder1andadh~ stad en dorpabeschrlj ••.•
r. Ben zeer
koatbare, Daar bovenal zeer fraaie en unieke aanvulling op
de collectie.
.

Bijzonder is ook bet zilveren inktstel uit de jaren 1860,
dat werd vervaardigd door de eerste Boekschewaardsche
zilversmid J. D. t6llner te Jieuw-Beijerland. Het stuk
draagt zijn meesterteken en ls het eerste specimen van
vroeg Hoe-kschewaards zilver dat ons lIUS8Ul1l rijk ls. Ook dat
is een belangrijke aanwinst voor het Streekliuseull.
Tenslotte ontvingen we bij legaat fraai textiel en zeer
gaaf 1ge eeuwe mahonie-houten Deubilai~. Alle bovengenoemde
aanwinsten st~an opgesteld en zijn een bezoek alleszins
l'fallrd.
Ook bij de werkgroep dialecten gonsde het van de
aktiviteiten. Vol vortrou~n door het overweldigende succes
van de uitgave van het eerste deel van het boek
HaekGchewaard:5t: vertellingen' werd een tweede e,'~el
uitgebracht, ..••
";;kn:ndigGn die uitgave in het vorig") bulletin
reeds aan. En hst ziet ernaar uit dat ook die uitgav~ een
st!GCt';'., i5.
De vt'i
•.
·-koopcijfers liegen er niet 011. 1..,'~g!3nf.! die
nog ";;:l,!l eXlOI:llplaar
van GGn van beide 'boeken "\'111ozrtvangen
doet er v8xstax;.dig ean het boek sne 1 te bestollen. Dat klln
door oversch..djving van f 25, - op giro 38.70.852 t. n. v,
Vriendenkring v/n Streekml1seum te lla i ne noord , onder
vrH'meldin.gvan HW>vertellingen 1 of 2, waarna het boei:
wordt thuisgestu\l::-d.Afhalen bij het museum kan natuurlijk
ook.
I

Het zal duidelijk zijn dat het Streekmuseum een organisatie
is die nog altijd bruist van aktiviteiten. De haast vaste
ûpeningszln van het bulletin 'het baat goed met ons aller
Streekmuseum' is dan ook bepaald geen frase. Veel genoegen
met dit 3ge bulletin:
W.B.
HISTORISCH ALLBRLBI .
We vragen ditmaal in deze rubriek uw aandacht voor een
boekbe9preking over het in september j.l. verschenen boek:
VIJFHOJDERD JAREJ-HERVEIJBR-geschreven
door
dr.ir.W.A.Herweijer - woonachtig in Zwitserland - en
A.P.van den Hoek te Puttersboek;
He boek bevat veel gegevens over het geslacht HerweiJer,
telt 540 pagina's en ls voorzien van 345 oude foto's van
personen. boerderijen, huizen, prenten, graven, enz. Het is
~tevig gebonden in een harde kaft.

De

•

herkomst van het geslacht Herweijer.

-4Bet geslacht Herwaijer behoort bij de Hoak8cbe waard als
leulen bij Aken: ze Zijn niet op Mn dag gebouwd. Spit_rk
In de wortels van de Bar_ijera resulteerde In de voDdst
van ene G1111s die o_treeks 142e ten zuidwesten van
Antwerpen het levenslicht aanschouwde. laar dit z.,. Land
van Waas leidden de oudste sporen en we vinden er de nan
reeds rond 14••. In het plaatajeBazel
1n het Land van Vaas
zou reeds in 1295 de naa. ttRelderwaldert'voorgeko_n zijn.
JJlleyer"en tt_,.r" wren een weiderecht of sraasrecht en de
naaa kan 1n de loop der Jaren zijn vervorm tot Herweljer.
Dr.ir.laciean -die artikelen schreef in De Iederlandsche
Leeuwen in ODe 'oorsaslaebt 1962/1963 ovardit 88slacht•• nel., clat a.rweljer afpleid kan zijn van de benamn8
"baar" voor •• n hOOS plepn
stuk land. Berweijer zou dan
betekanan: welden of fokken .••• vee op een haar.01Ilis
IIrweljer trouwde •• t lall.. van Doern. en v.rhuts4e
aliltr•• u 14" van het clarpJe ReIl1_., al••
hij
steenbakbrijen bezat, naar Antwerpen. Zijn zoon Jan
aerweljer woOD.da daar avenM.
an de famlla __
t'eleeraker" en "oou_.ker" • Zoals' talloze VlaRingen trok
ook de kleinZoon van 01111s, •.. Jacob Herwijer. naar het
noorden en vestigde zich a18 procureur bij het..Hof van
Holland in Den Baag. In de kroniek zijn de huwalijkse
voorwaarden van 1536 opgeno_n, die •..Jaoob aakte _t
zijn aanstaande echtgenote Claesje Pieter Coruelisdt uit
Delft. Zij bewoonden een aanzienlijk huls in het Lang
Achteroa ln Den Baag (nabij het Binnenhof; tesenwoordig
loopt claar de Passage doorheen>. In de ouele akten koEn we
he. herhaaldelijk tegen. Yanneer ie.nd in hoser beroep ."\
ging bij het hoogste gerechtshof, in die tijd de Groote
Raad van lachelen, meest ar.Jacob veelal de stukken
toelichten en doorzenden naar Jeehelen.
Belangen in de Hdeksohe Waard.
Deze ar.Jaoob speelde ook een rol bij de ontworsteling van
ele Hoeksche Waarel aan de zee. Dat blijkt, als hij in-1555
deelne.r ls bij -de aanleg van een zo_rdijk vanaf de dijk
van Schuddebeurs tot bij "ieuw Beljerland, heden SpuidUk
genoead. Hij onderhield goede betrekkingen _t Laaoraal,
Gra~f van BSJKlnd. die in 1557 de polder Oud "ijerlod
liet
indijken. Zo4oende is het begrijpelijk, dat hij aan een
paar zoons goede posities in de Hoeksche Waardkcm
verschaffen. Zijn zoon ja~ ontmeten we 15'19 1nSpljkenlsse
op Voorne Putten, alwaar ar.Jacob eveneens zaken had
geresald. Diens zoon Yilles WD09de a~n de Zinkwe, op een
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groot bedrijf. Yil1eme nazaten trokken later naar
Abbenbroek op Putten. Ir.Jacobs ·zoon Glll1s vestigde zich
aan de Zuidzijdsedijk op hoeve "Zuidwijk" in de polder
lieuw Beijerand, en werd!n 1'604 dijkgraaf van de in 1562
door de f.ailie Van Bgmond bedijkte polder. De oudste zoon
van Gillis, Jaoob, volgde .
zijn vader op als landbouwer en dijkgraaf te fieuw
Beijerland. Bij werd in de kerk aldaar begraven, evenals
zijn vader. <De grafzerk is hedell-.-nog
aanwezig>. Jacabs
jongere broer CorneUs·vertrok naar CroEtrijen en werd de
stamvader van alle in de Boeksche Vaard nog woonachtige
Herweijers .

~...
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Boerderijbeschrijvingen.
Wat dit plezierige 1ees- en kijkboek zo interessant en
aantrekkelijk uaakt, zljn 0•••de uitgebreide
beschrijvingen van boerderijen die bewoond werden door dit
geslacht. Op plattegronden van o.a. Klaaswaal en Strijen
wordt de 11gging hiervan aangeduid. Vanuit de hoeve
"Zuidwijk", die omstreeks 1565/1590 betrokken werd, trok dq
familie eerst naar een boerderij in de Groot Zuid
Beijerlandsepolder die in 1631 ingepolder was. Later kwam
men naar de Zinkweg en naar de Spuidijk waar midden 18e
eeuw Jacob Herweljer Evertsz woonde. Door dr.ir.C.Baars
-die ook de Geschiedenis van de Beijerlanden beschreefzijn erg veel gegevens verzameld over dit bedrijf en
gepubliceerd in de Bijdragen 19, 1975 van de afde1ng
agra!ische geschiedenis van de Landbouwhogeschool in
Wageningen. Te Strijen en Strijen-Sas zijn erg veel
boerderijen bewoond <geweest) door de familie. In 1709
betrok Gillis Jacz de hoeve "Lugtenburg" aan de Groot
Cromstrijensedijk 1 <thans p.a. Kruythoff>j diens zoon
Jacob trok later naar Strijen-Sas en zijn broer Gerrlt
woonde aan de Oudendijk. In 1745 betrok Jacb, gehuwd met
Lena Vogelaar uit laasdam. de hoeve "Iepenburgtl aan de Lane
te Strljen-Sas. Bris een blad opgenomen van de koop van
deze hoeve ln 1777 door J8cob met handtekeningen: dit werd
door de schrijvers-in het Gemeentearchief te Rotterdam
gevonden. De hoeve werd beschreven als "een boerewoning
bestaande in een huijs,SchuUl',Keet en verdere timmeraie .t
parthijen van zaay- en wij landen alle staande ende gelegen
in den Strijensen Polder ....beplant met ongeveer 574
IJpenboomen en verder houtgewas ...te samen 49 _rgen 442
roeden". Achtereenvolgens werd de hoeve bewoond door Jacob.
Ji11es, Schilleman, Arie, Hendrik, Arie, Jan en thans

-6Handr.ik Herweljer.
Inhoud.
Ken beeft getracht het boek niet saai te laten zijn door
het opsoaaan van (droge>g&boorta-.huwelljksen
overlijdensdata alleen. Door het hele boek zijn
overzichtelijke scheaa's opgenomen van de <•• nnelijke)
nakomelingen. tientallen bronnen zijn geraadpleegd voor het
achterhalen van diverse gegevens. Verder zijn veel kaarten,
plattegronden, handtekeningen, oude akten, gedichten,
advertenties enz. opgenoDen, Van een in 1855 en in 1865
naar de U.S.A. geäDigreerde tak is zelfs een beschrijving
gepubliceerd van de bootreis; aD de Bngelstallge'
faDilieleden tegemoet te kODan ls dit hoofdstuk in het
Bngels geschreven.
Achterin het boe~ is een index opgenomen op achternamen en
een index van alle mannelijke en vrouwelijke Herweijers.
Belangstellenden kunnen zich. in verbinding stellen met
mevrouw I.P.van den Hoek~Herweijer,Groenewag 3. 3297 LA
Puttershoek <telefoon 01856-1583).
<A.I. )
VAl DB PBIJIJGIBESTBR
tegelijk lII&tdit bl1lletin ontvangt u een bewijs van
lidmaatschap voor het jaar 1986. Daaraan vast vindt Ude
acceptgirokaart waarmee U de bijdrage voor het jaar 1986
aan ons kunt overaaken. Zoals U zult begrijpen geldt het
bewijs van lidaaatschap slechts als ook een donatie werd
overgeaakt.
Veel wark zou ons bespaard blijven als alle vrienden hun
contribtie op korte terDdjn zouden betalen. Bovendien
bsparen we dan extra portokosten voor
betalingsherinnerlngen. Kunnen wa erop rekenen dat de
bijdrage door. iedereen VOOR 31 JAlUARI 1986 is overgeaakt?
Dat met

toch mge 1ijk zij n ?

De hoogte van Uw donotle ?
Die kunt 11 (vrijwel geheel> zelf bèpalen (IIiniJlUJlbijdrage:
zie pagina 1>. Bier liggen kansen etc. àa een record te
vestigen. al zult U er niet •• in het Guin ••• Book of
Records komen.
.
.
Red.
DB VRAG!JRUBRIBK

-7Hartelijk dank voor uw ontvangen genealogische probleaan en
diverse antwoor4en. 11euwe vrasen en antwoorden Zijn als
steeds zeet' we lkOll.
De volgende vragen Werden tQègezonden:

"

,

"

:lt

fI

189. ieinier van Vaardenburs huwt l~":4-1'192I s-Gravend •• l
Geert je Steenbergen. Gevraagd:' Gepve~
en kwartieren van
d,it echt paar.
_.
190. Vouterina8aits geb. te 's-Gravendeel ~ 1'142 dochter
van Cors Salts en Anna Goudriaan. Gevraagd: haar
geboortedatum en gegevens van de ouders.
191. Dlrkje Ariens Ro•• ln geb. ~ 1726 's-Gravendeel.
Gevraagd: Geboortedatum en gegevens ouders.
192. Frans Dlrks van Vaardenburg als weduwnaar gehuwd
14-1-1735 's-Gravendeel met Lena Smlt. Gevraagd:
geboortedatum en ouders van Lena Sait.
193. Cornelis Leenderts Graauw geb. ± 1675 te Oud
!3eljarland. Gevraagd': geboortedatum Cornel1s Leenderts
Graauw.

194. EmDdgje !ndr1es Sneep geb. ± 1680. Gevraagd:
geboortedatua van haar.
195. Cornelis van der Hoek en leeltje Louisdr Loolj huwde~
30-11-1806 Oudenhoorn. Gevraagd: gegevens van hun
kwartieren.
19G. lODDer Kwak, geb. 27-6-1821 Rockanje, zoon van Plater
Kwak en Bar ijntje Kle1jburg.· Gevraagd: gegevens van hun
kwartieren.

197. Jan Hoorweg geb. 1810 Rhoon en Pletertje Hoorweg pb.
1825 Rockanje, zijnde van Cornel1sRoorweg
en ieina van
Koppe (n). Gevraagd! gegevens van hun kwartieren.
198. trijntje Vaalboer (Valeboer) geb. 1830' Iteuwenhoorn
dochter van Kornelis Vaalboer en Stijntje 10••..Gevraagd:
gegevens van hun kwartieren.
199. Jacobus Andriesz de Vroet (of Daveroet) van Rozeadaal
.huwt 2e als weduwnaar van Gruidje Hendr1ks Leijnders van
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Rijt _t krijtje !arts Oorschot (Joortschot> van
luuansdorp 23/4 3/4-1117 te OUd Beljerland. larljtje Is de
doc)ter van Aart Jansz van Oarschot en Annetie Jaspers van
Bleijnijk. Gevraagd: waar en wanneer 1s Jfarijtje geboren
en wie zijn baar schoonouders.

BOBKAAIIOIDIGIJGBI

202. Gegevens gevraagd betreffende geboorte-, huwe11jk- en
overlijdensdatua van Jacobus Didericus Hermanus van
Bij_ren gehwd aat lar1a Blisabeth Keijer tev:ens van hun
zoon Cornelis Reinhardus van ,Bijmeren.
263,' Adrlana van Vliet geb.1-12-183S Vest_as dochter van
Bastiaan van Vliet en lar ijntje Bolll8aars,echtg'9note van
Arie Groeneweg ..Gevraagd: datUJI en plaats van overlijden.
204. Annigje Baars geb. 15-8-1842 11jnsheerenland gehuwd
_t Hendrik van Vliet en met Huig de Jong. Gevraagd: datua
en plaats van overlijden.
2t5. Pieternella van Vet geb. 26-12-1868 Westaaas dochter
van Ren4rlk van Vliet en Annigje Baars. Gevraagd: datuJI en
plaats van overlijden.
206. Jan Schutter

landarbeider en echtgenote Aaltje van der
Lindsll krijgen o.a. de volgende kinderen: leeltje geb.
5-8-1830 Zuid Be~jerland en Jannigje geb. 8-4-1840 Greup.
Gevraagd: wanneer en waar vond bet huwelijk plaats.
geboortedatum en -plaats van Aaltje van der Linden en de
ouders van Jan Schutter.
Tot zover de nieuw lngekoDen vragen. Op de vra.gen 82. 93.
137, 171, 175, 176, 1'18. 183 en. 186 :ziJn antwoorden
bi:nnengekoDan. Zij zijn reeds naar de vraagstellers
verzonden. Op zaterdag zijn de binnengekomen antwoorde~ in
de leeszaal te T8,:ldple~n. lHeuwsvragen
die uiteraard
bêtrekking moeten heboonop <1e Hoeki.Che Waard. gaarne aan
A.C.BO$, Berkeula,~n 6, 32iJl ÇC lu:t;l4uadorp.

A.B.

redactie van het iBadedell.ngenbulletln ziet zich SCE
geplaatst/voor verzoeken. om lets op te neaan over
verschenen of te verechijnen boeken.
Ye beseffen, dat we _t dergelijke zaken uiterst
voorzichtig te wark moeten gaan, aangezien we beslist niet
de cOma3rclêle weg willen inslaan door,van dit
Ededel1ngenbulletln
een advertentieblad te _ken.
~ochwillen we de aogelljkheld open laten oa vla deze wag
aan ,~e vrienden van bet BtreekaUeeua Ededel1ngen te doen
over publicaties die voor henintereasaat
kunnen zijn.
'DaaroJlhebben wa het volgende bepaald:
- Ben via ons bulletin aangekondigde publicatie moet voor
bet overgrote deel betrekking hebben op de Hoeksc~e Waard.
- Het dient aanneaelJk te Zijn, dat de vrienden van het
Streekmuseum interesse kunnen bebben voor de publicatie.
- Per aankondiging
in het bulletin <max. op formaat ~ A4>
is een bedras ad. 1 50.- verschuldigd aan de Vriendenkring.
tenzij -volgens afspraak- een vast bedras per verkocht
exemplaar van de publicatie aan het DUe8UJ1 wordt
, afgedragen.
- De redactie behoudt ten allen tijde het recht OD een
aankondiging niet te ~laatsen.
latpurlijk kan door de redactie wil besloten worden oa
achteraf de aandacbt op een bepaalde publicatie te vestigen
door Jliddel van een boekbespreking, zoals ook in dit
bulletin het geval is.
'
De redactie.
De

200. Ba&tlaan Claasz B~k, geb.te Brandw1jk 1-11-1110 als
ZOOD van ClaesDastiaens
Bek en Xarigje Claes s.cor.
Gevraagd: gegevens van dlt echtpaar.
201. Dirk Jans Scheepen gehuwd. _t leinsje Jacobs van der
Kolf geb. te Jfaassluls 8-4-1725 gehuwd te Maassluis
1-6-1749. Gevraagd: gegeveas van Dirk Jana Scheepens.
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BOBUAIIOJD IG liG.
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie geplaatst>
VAl STRIJBJ, polderpatricllrstak in de Hoeksche Waard van
een uit Leiden afkomstig geslaQbt.
Deze in 1984 door'R!Kappers en K.J.Slijkeraan uitgegeven
monografie behandelt één der talrijke families Van
Strljen/Strien. die vrcager Ujd in de Hceksche Waard
hebben geleefd. De hier te behandelen famHle staat uit
Leiden en beeft van 1597 tot in 1180 in de Hoeksche Waard
ggleefd. Deze 111 pagina's, tellende uitgave (boordevol oude
Hoekschewaardse faDilienamen> is voorzien van diverse
i11~5traties en tabellen en van belang voor een ieder die

-10belangstelling aan de das legt voor oude families in
genoeme streek. log een beperkt aantal boeken is
verkrijgbaar door ovaraakl118 van f 39,50 (1ncl.porto) op
gtro 233.".11. t.n. v. K.J .SUJkeran.Zegenstraat
73, 3082
XP Rotter~.
VS.
BOn

OVBR ILBDBRDRACBT VAl DB ZUIDHOLLAIDSB BILAIDBI.

Tot sroot geaoegen en enthouslas. van de kenners van
klederdrachten in heel 'ederland 1s nu een boek verschenen
over de klederdracht van de Zuidhollandse eila~den. Dit
boek .heet "De Keuve Is van het Overaselt en is geschreven
door P.W. de Zeeuw.
De Zeeuw geniet ook onder de vrienden van het Streekmuseum
Hoeksche Vaardveraardheid
vanwege de door he.
sa ••ngestelde bundels dorpsverhalen in dialeCt van de
·'werqroep dialecten. Aan het boek over de klederdracht
heeft De Zeeuw 15 Jaar gewerkt.
Aan de hand van ongeveer 200 illustraties en het verhaal
van een gedreven verteller geeft De Keuvels van het
Over~se een uniek beeld van de klederdracht van de
Zuidhollandse oilanden. liet eerder is een zo uitgebreide
en gedetailleerde studie gepubliceerd van deze rijke
d!acht. die was gebonden aan ongeschreven regels en wetten.
~ schoonheid van de klederdracht van het Overmase. de
eilanden Goeree en Overflakkee, IJssel.mde, het Eiland van
DordreCht, Voorne en Putten en de Hoeksche Waard ls met
groot gevoel voor hUJIIOrbeschreven.
Dit rijk geillustreerde boek is gebonden en heeft een
linnen boekband die is voorzien van een stofoualag met
daarop h~t patroon van handgekloete Vlaamse kant. Het boek
ls.verkrijgbaar lp een groot aantal boekwinkels, waar het
37,95 kost.
'
Speciaal voor de vrienden van. het !lUsewa die in streken
wonen waar het boek niet .inde boèkwinkels ligt bestaat de
aogeljkheid De Keuvels van het .Over_se te bestellen door f
37,95
gulden over te maken op de girorekening van de
.
Vriendenkring (reknr. ~8.7'.852).· U krijgt het boek dan
toegestuurd. ij hoef·t niet bij te dragen in de
verzendkosten.
JlIR.
IIBUVB VRIRIDBI
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In het vorige bulletin zult u tevergeefs hebben gezocht
naar het exaote aantal vrienden en vriendinnen die in onze
kring Zijn verenigd. Het laa,tst geneese getal stond in
bulletin 87; toen waren er lias vrienden. De afgelopen
.anden vonden er diverse lIUtatlesplaats. Thans telt de
kring niet .inder dan 1.198 vriende~. 0. stil van te
worden!
Sinds de afsluiting V!ln het vorige bulletin konden we de
yolgende personen als vrlend(in) inschrijven. Velko. in ons
mdden!
van As
HW 638
G S van As- van Driel
HW 639
Frans Halsstraat 79, 3262 Bi Qud-Beijerland.
J.

L C Bakker
HW 327
Irenelaan 1, 3284 KB Zuid-Beijerland.
L

T C Blinde

548

Devel 10. 2991 RB Barendrecht.
D H Buiter

L 554
Xakreelstraat lIl, 3192 AL Hoogvliet.
B Y van Dijk
J

L

B van Dijk-v larion

T Rijokewaerdstraat

543

L 544

5. 3232 AK Brielle.

G Groenhuijzen
C Groenhuijzen-v

L 551
Leusden
L 552
Dubbelhol 16, 6715 EO Ede <Gld) ,

R P Hoogenraad
HW 223
Tjerk Hiddesplantsoen 32. 3262 RL Qud-Beijerland.
P C A

Hotte.
Waalude 28, 5301.CJ Zaltbo_l.

L 541

De Hr en 1Ievr Y de Jonge
Yestvoorstraat 21,
3262 JP Oud-Beijerland,

HY 642
HW 643

L 542
Apartado 268 Ben idor., Alicante Bspana.

C A Kamp

-12Kooans
L
Voorst raat 7, 4797 BD Yl1lemstad.
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32'74AH Helnenoord~

F H

RlD.

'liIBIDIID.lG
Kwakternaat
L 553
Heaonystraat 51, 1074 BI Amsterdam.

.J • I

Bvd
Linden
Relgerplaats 10,3281

HW 640
JG lu-.nsdorp.

L V v d Perk
Polderdijk 1, 3299 LL laasdam.

KY 637

A van der Pl1g.t
HW 256
Berkenlaan 55. 3286 IB Klaaswaal.
van Prooij en
HW 641
Koninginneweg 17, 3281 BL lumansdorp.

G J

Dr JV van Reeuwijk
HW 257
Hoflaan 14. 3271 BD Xijnsheerenland.
Tb J Remmers
Koninginneweg 64. 3262

JD

KV 644
Oud-Beijerand.

A Rombout
Kookboek 47. 3293 AC lookboek.

HW 537

Ja. ij l~t het goed. , de redaktie zal op veier verzoek ••••r
een vrieDdenc:IasDrgani_reuen
wal op 22 laart 1986, waarop
een spek _t peren-aaltijd, centr.al ~al staan.
Het progra•• voor deze dag is als volgt: Tussen kwart over
drie en kwart voor vier wordt U verwacht in het H.C.
Anderaenhuis, <naast het Hof van Assendelft) .ar de koffie
aet gebak voor U klaar staat. I~ het we 1koaswoord , zal een
spreker een lezing houden over een onderwerp, dat wellicht
,over de geschiedenis van de Hoeksohe waard gaat.
Om ciroa 17 uur is er een pauze, waarin U weer toffie.
thee, of voor de liefhebbers iets sterkers zal worden
aangeboden. Intussen worden de tafels in gereedheid
gebracht voor de feestelijke _altijd, die bestaat uit een
kop soep, spek (+ vlees) met peren. en dan hoe kan het ook
anders naar keuze aardappels met karnemelk of vruchten.
Tot slot van deze Vrlendendag wordt er nog eens koffie
geserveerd. De kosten voor deze '7eVrlendendag bedragen 1
28,50 per persoon. U kunt zich opgeven door dit bedrag over
te maken op deglro-rekening van de Vriendenkring 38.70.852
<onder vermelding van Vrlendendag 1986.) Introducées zijn
natuurlijk welkom. U ko~ toch ook!
AAIVIISTU.

P van Roon
L 547
Ruitersboslaan 64t 4837 CK Breda.
J

F A Roos

L 549

C J X Roos-Iouton

L 550

Fazantenkamp 63. ,,3607CC lAarssen.
SchUJIDI
Hofplein 12"
J C

HW

204

3274 SJ Heinenoord.

W X Spaan
HW 431
Dorpsstraat 111. 3284 AD Zuid-Beijerland.
Xevr

H van Splunder
L 545
Donckselaan 10-a. 2983 Le Ridderkerk.
De Hr en Xevr W F X Verkley
Xargrietetraat 12,

HW 632
Hi.633

grote hoeveelheid aanwinsten van de afgelopen maanden
waren o.a. div. meubelstukken, zoals 6 Biedermeijer
stoelen, een eyl1ndervorJlig bureau en een kast.
2 Biezen koffers, een suikerbietenepa, div. schoolboeken,
vloerkleden, lopers en matt~n, wat beddegoed (o.a. een
sprei met gestikte deken>,
Foto's van scholen, verenigingen en een kerkeraa4sfoto.
Het keukenger-eedschap werd uitgebreid met een houten
pollepel, 1 rasp, ·een braadpan 2 broodpuddlngvormen, een
poffertjespan van email!e, enkele bakvormen, een kleine
wasstamper. een voorraadbllk ~an Arksbeschult, een
messenwetter en zelfs een W8.stobbebok.
Ook het gereedschap van de eDdd ontbreekt niet ln dit
bulletin, wantdlt oavat o.a. een kraapen. een 'nijptang en
een zelfgemaakte steeksleutel.
Verder kregen we een paspop _t perskussen en nu we toch
bij de kledina aankomen. noe_u d~rect aar 8 keuvels. een
De

-14rok en 3 rouwdoekjes, met daarbij rouwspelden en enkele
rouwbijbeltjes.
De boekenkast werd uitgebreid Dat een boekwerkje met da5rin
gegevens ~an f5Ddlies wonende op het Gat te MA5sdam
1625-1735. een boek over de vader15ndse geschiedenis, een
boek handelende over inbraak en overstroming van de Groote
Zuidhol1andse Waard op 18-11-1421 uitgegeven in 1822, en
originele uitg5van van de boeken tfStrijen door het vuur
verteerd uit 1159" en Itdi5lekt van Oud Beijerb,nd door A.
Oprel 1806", ook het boek Gerucht in het Gehucht door P.L.
Troost en het familieboek 500 Ja5r Herweijer.
Ve kregen verder r.og een hoop lectuur o. a."Keuren wegens' t
illoestrecken
onder ("EI bal11uagie van Strijen 1647"
6t1cht~l1jke g'3dlcbtP.1:'
door Fredfldck van Dorp, Heer ven
~asdr::M in 1647, ha.;r~?s;
,'ten en oorkonden ;etraffEmdo de
r ,:)gtsgü·:-,;chia<\rm
is van de Z,\-,ij ndTGchtschen Vu::n"'u uit 1860,
..;;c (1esc14elè.eni~van O:"l pold,,,rslHeu'!I BCJ.3.vonblTa,li.c:::::rho<3r
:::.:1 d-a rre'lI'dalll
dcer ~i.~I. "'•.•.
n Bildorbeek
uit 1011. infoH:.n.ti'?
·~n .Hollant en Vr1;Jola'nt :l;E1:::an
L~. 15H docr R, FruLn. (lJ
;;;1;. Eliaaooths'r:.!l.cht
anno I~,~l, in dr!>':) ~enz"m door RcijA.:::tI33.1d::-ik
v~n. SOrn;!reL 1841; bcnchdjving van h:lt cd.land
GO'3dereetleof W'lS"tVCiJ~!'\ '1.823, 0dde d.es Et::c~lere5 <voor
Zdd Holland> 1831.
ilordcr werd de collactie uitgebreid L..'E!t een lellk
ziekenbcrdje voor een becJstca, een po.troleu1!lla:.p
6t~ande op
.;ç:n metalen voet, esn rooie rijwiellantaarn, een
:reS:.Jutaard~werks"'Jh",al
en een hlein slingerapparaatje om
stroom op te wek,l::C3u behorend bij een telefoon, een
uithangbord van een kle~terGchool in Oud Beijerland g~naa~i
PippeloentJs, een getuigscl'rift van e.m school uit Strijen,
en een potje voor een kinderstoel. Tot slot noer~n we nog
het in .1865 ge~akte zilveren inktstel van de Nieuw
Beijerlandse zilversmid Zollner.
Graag tot de volgende keer.
KR
WAT DB KRAITB! ZEGGE!.
I

Deze keer kijken we via het lieuwsblad voor de Hoeksche
Waard en Putten terug naar het openbaar vervoer van .
omstreeks de eeuwwisseling. De eerste drie artikels gaan
over een paar; van de vele openbare vervoersplannen. die
toen gemaakt zijn:
Oud Beijerland, 20 laart1880.
"De heeren J. A. van der (lees, directeur der geEentewerken

.
-15te Dordrecht en F. Louïs, ingenieur te Brussel, hebben aan
de betrokken gemeentebesturen concessie aansevraagd voor
den aanleg van een paardenspoorweg: 1e van af het
spoorwegstation te Dordreoht naar het 's-Gravendeelsche
veer en'2e van af "s-Gravendeel, langs den ringdijk naar
PutterShoek en verder over laasdaa en Cillaarsheek naar
Strljen.
De concessie is aangevraagd ,voor rekening eener door
genoemde heeren op te richten aaatscbapplJ. zonder eenige
, subsidie van het Rijk. de Provinci~ of de betrokken
,'Ge-meenten.Het oostelijk deel van De Hoeksche Waard, zou
hierdoor, al veel worden gebaat, ,vooral zoolang de bouw
eener brug nog tot het onzekere behoort".
Strijen, 8 Kaart 1886.
ttAangaande de subsidie aanvrage voor den aanleg van eene
stoomtram, Dordrecht- liddelsluis, concessionarissen Van
der Garden en Co.: wordt vernamen dat die subsidie o.a.
hier over het algeDeen gunstig wordt geoordeeld. Eene
dergelijke verbinding zou voor dit dorp zeer gewenscht
zijn. aangezien deze plaats met geen enkel middel van
openbaar vervoer verbonden is.
Wil men zich naar eene der groote steden begeven, dan moet
IEn ISftg voet ISf per rijtuig de reis uar •s-Gravendeel
maken. zijnde eene wandeling van ruim 1~ uur, van waar BSn
verder per stoomboot de route kan vervolgen, of man kan
zich naar Xaasdam begeven, zijnde een wandeling van 1 uur,
om zich van daar per s~oomboot over Puttershoek naar
Dordrecht te begeven. leemt men verder nog in aanmerking de
geringe reizen, die de stoomboot maken. dan is men soms
zeer beperkt OD zaken te doen. Of Deer geaeenten genegen
zijn tot het geven van s~bsldie, zal voornamelijk hiervan
afhangen, hoe Dordrecht in deze zal v66rgaan".
Zuid Beierland, 7 Juni 1894.
"Uit belangstelling in het tot stand koaen van de stoaËru
RotterdaarOud Beierland-Iumansdorp, waarvoor door de
R.otterdaDEChe Tr.amweg - laatschappij concessie is
aangevraagd, hebben Ambachtsheeren dezer ge••• nte aan die
laatschappij, eene subsidie toegezegd va~ f 40 per jaari
gedurende 5 jaar, of. als ook deze geaeente verbonden wordt
van f 75 per Jaar, gedurende 10:jaar.
Ook uit de ge_ente worden pogingen aangewend om
aangesloten te worden! het geen niet te verwonderen is
aangezien de reis- en vervoersgelegenheid in de Hoekeche
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Waard en hoofdzakelijk voor deze geBeente lastig en
kostelijk is".
De koast van de tram leidt in lumansdorp in 1891 tot een
vreemde weddenschap.
luaansdorp. 17 September 1807.
"De heer D. Kluifhoofd, burge_ester heeft _t den heer B.
Zwarenstein, koop_n, o. een levend, volwassen schaap
sewed, dat de tra. van luaansdorp naar Rotterdam nog niet
zal rijden op 1 Kei 1898. Op dien datum zal de
burge-aaester Is-morgens te zeven uur den heer Zwarenstein
pleChtig afhalen, oa aat de noDdige getuigen te
constateren, of de tram rijdt. Is dat het geval, dan
ontvangt de heer B. Zwaren&teln het levende, volwassen
schaap tot zijne vrije beschikking. Waarvan bij deze acte
verleend, gedrukt, zwart op wit. We zitten hier nu te
- wenschen, dat de heer Zwarenstein h""t DOge winnen.
Hij ls voornemens het beestje eetbaar te _ten - men
gebruikt er in _Ik gekookte knollen bij - en er een feest
van te bereiden voot den verliezer, de getuigen en
ziehzelven. De noodige vochten zullen niet ontbreken. Wij
hopen. dat de RotterdallSche Tnulweg Jfaatschappij den heer
KluH~loofd zal bewijzen. dat hij niet altijd gelijk behoeft
te hebben".
Later blijkt dat inderdaad op 1 lei 1898 de tram rijdt.

2!! ••cr.att •• ObaR biedt,
'liet .•.•
rvaftld ope.luoht _ ••• cl

Deze rubriek sluit met @en der ongevallen die toen wel
beschreven werden en nu niet .er in het nieuws ka_no
JUlIf1nsdorp~26 October 1900.
"Woensdagavond, L 1. te 8 uur ongeveer I had er in onze
gemeente een bOtsing plaats tusschen twee trams. Bene van
Zuid Beljerland afkomande. stoomde de traBbrug af en zou
juist de Voorst raat bereiken, toen tegelijkertijd. een trein
van den anderen kant aan kwam. Ben. botsing was niet te
vermijden.
De Dachinist van de eerste trtlllwist, voordat het ongeluk
plaats greep, uit "de locomotief te springen. de machine en
de postwagen geraakten uit de rails. De andere tram was
genoodzaakt terug te.!5tooEn.
Te twaalf uur had aan alles weer in orde gebracht.
Persoonlijke ongelukken waren niet voorgevallen".
PJF.
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